
 CM72/CM74 أجهزة 
FLIR من
أجهزة العداد المشبكي التجارية

دد/ دد قدرة 600 أمب�ي وجهاز العداد المشبكي CM74 لقياس التيار الم�ت يتيح لك جهاز العداد المشبكي CM72 لقياس التيار الم�ت
ي يصعب الوصول إليها، مع تقديم قدرات القياس 

ي الأماكن ال�ت
التيار المستمر قدرة 600 أمب�ي من FLIR وصولً أفضل إىل الأسالك �ف

ي اللوحات 
ي تحتاجها لستكشاف الأخطاء وإصالحها بشكل متطور. ويجعل جهاز CM72 وجهاز CM74 من السهل أخذ القياسات �ف

ال�ت
ي وزنه 

والخزائن المظلمة والمكدسة وذلك بفضل الفك الضيق ومصابيح الإضاءة LED القوية. ويتناسب تصميمهما الرفيع والخفيف �ف
 True RMS Voltage and Currentو Autoranging ات كهربائية متطورة منها ف ي جيبك الخلفي أينما ذهبت. ومع تمتعهما بم�ي

لحملهما �ف
وLoZ وCM74( Inrush فقط( وVFD Mode )CM74 فقط( ودخل لمسبار مرن لقياس التيار، تصبح لدى جهازي CM72 وCM74 جميع 

ي وضعية تنافسية والتأكد من الحصول عىل القراءات الدقيقة.
ي تحتاج إليها لتظل �ف

وظائف القياس ال�ت

وصول وإمكانية حمل أفضل.
ي يصعب الوصول إليها واحمل الجهاز معك أينما ذهبت

ي الأماكن ال�ت
قم بإجراء القياسات �ف

ي اللوحات والخزائن المكدسة
الجهاز مصمم بفك ضيق لسهولة الوصول إىل الأسالك �ف  •

ي الجيب الخلفي
بفضل التصميم الرفيع من السهل حمل الجهاز �ف  •

ي ظروف الإضاءة السيئة
توجهك مصابيح الإضاءة LED الساطعة وعالية الطاقة إىل الهدف بسهولة �ف  •

ي تحتاج إليها.
ات الكهربائية ال�ت ز جميع الم�ي

التعامل مع التحديات العرصية والحصول عىل قراءات دقيقة 

: True RMS وLoZ و CM74( VFD Mode فقط( وInrush )CM74 فقط(  ات كهربائية متطورة منها ما يىلي ف م�ي  • 
Smart Diode with Disableو

دد قدرة 3000 أمب�ي باستخدام ملحقات TA72 & TA74 Flex Clamp )تُباع بشكل منفصل( قابلية التصال بتيار م�ت  •

ي مع إلغاء التفعيل
إمكانية تحديد حد أد�ف / حد أقىص والتعليق وإيقاف التشغيل التلقا�أ  •

ات هندسية يمكنك الوثوق بها.  ز م�ي
ُصمم ليكون قوًيا ويتضمن ملحقات لسهولة استكشاف الأخطاء وإصالحها

ملحقات من أسالك الختبار المصممة من السليكون ذات الأطراف الذهبية من الطراز الممتاز  •

ة مع مصباح إضاءة خلفي ساطع شاشة LCD رقمية كب�ي  •

مقابض يدوية مقولبة ومزدوجة ومعالجة بالمطاط لتقليل حالت النزلق   •

سهولة أخذ القياسات الحرجة بفضل ملحق TA74 المرن

تيار متردد True RMS AC Current يصل إلى 600 أمبير

www.flir.com/test



المواصفات

CM72CM74

ي
الدقة الأساسيةالحد الأقىص للمدىالحد الأقىص للمدىالملخص الف�ز

ي المبا�ش  ±1.0%1000فولت600.0فولتالجهد الكهر�ب

دد ي الم�ت  ±1.0%1000فولت600.0فولتالجهد الكهر�ب

دد دد لمحرك التيار الم�ت  ±1.0%1000فولت-جهد التيار الم�ت

LoZ دد لوضع  ±1.0%1000فولت600.0فولتجهد التيار الم�ت

LoZ 1.0%1000فولت600.0فولتجهد التيار المستمر لوضع± 

 ±2.0%600.0أ-التيار المبا�ش

دد  ±2.0%600.0أ600.0أالتيار الم�ت

دد  ±2.0%600.0أ600.0أالتيار المستمر لمحرك التيار الم�ت

 ±3.0%600.0أ -التيار المستمر للتيار المتدفق

، زمن التكامل 100 ملىلي ثانية  -حد التيار المتدفق 0.5 أمب�ي كحد أد�ف

دد  ±0.1%60.00 كيلو هرتز60.00 كيلو هرتزال�ت

 6000Ω6000Ω%1.0±المقاومة

 600.0Ω600.0Ω%1.0±الستمرارية

 1000μF 1000μF%1.0± السعة الكهربائية

ي
 ±1.5%1.5فولت1.5فولتالصمام الثنا�أ

معلومات عامة

6000عدد مرات العرض

1.38 بوصة )35 ملم(، 1250MCMفتح الفك

CAT IV- 600 فولت، CAT III- 1000 فولتتقييم الفئة

ULالشهادات

x AAA 4نوع البطارية

ضمان محدود مدى الحياةالضمان

جهاز العداد المشبكي وبطاريات x AAA 4 وأسالك اختبار من السليكون الممتاز ودليل البدء الرسيع ودليل المستخدم )CD( وبطاقة تسجيل الضمان الممتديتضمن

طلب الحصول عىل معلومات
الكود العالمي للمنتج 

)UPC(
ي  رقم الوحدة الأورو�ب

)EAN(

FLIR CM727939503707280793950370728

FLIR CM747939503707420793950370742

FLIR TA72 Universal Flex Current Probe Accessory 10”)25cm(7939503777270793950377727

FLIR TA74 Universal Flex Current Probe Accessory 18”)45cm(7939503777410793950377741

FLIR TA15 Soft Sided Carrying Case 793950377154 0793950377154

FLIR TA55 Line Splitter7939503775500793950377550

FLIR TA52 Magnet Mount7939503775290793950377529

FLIR TA42 Belt Clip7939503742070793950374207

FLIR TA80 Premium Silicone Test Leads7939503778020793950377802

FLIR TA70 Alligator Clips7939503777030793950377703
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ي هذا المستند ترخيصاً من الحكومة الأمريكية لأغراض تتعلق بالتصدير. وأي نقل لهذه المعلومات أو 
قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها �ف

ي القانون الأمريكي يعد أمًرا محظوًرا. تُستخدم الصور لأغراض إيضاحية فقط. المواصفات عرضة 
الأ�ار بخالف ما هو منصوص عليه �ف

ي 08 /12 /15(
للتغي�ي دون إشعار. .FLIR Systems, Inc 2015© جميع الحقوق محفوظة.  )تم تحديثه �ف
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